
     

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o. 

mająca siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-067, ul. Piaskowa 6/73 oraz Oddział w 

Skierniewicach, kod pocztowy 96-100, ul. Gałeckiego 14, strona: www.modusbroker.pl. Może 

Pani/Pan kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z 

dopiskiem "Inspektor danych osobowych" - na adres pocztowy Kancelarii lub adres elektroniczny: 

iod@modusbroker.pl. Może Pan/Pani skorzystać również z numeru telefonu: (46) 834-92-45. 

W zależności od wyrażonej zgody oraz rodzaju i zakresu świadczonych usług jako administrator 

będziemy przetwarzać Pani/Pana dane, w tym również jeżeli będzie to niezbędne dane Pani/Pana 

reprezentantów lub pełnomocników, pracowników, a także innych osób: 

1. w celu wykonywania zleconej administratorowi przez Panią/Pana usługi pośrednictwa 

ubezpieczeniowego obejmującej reprezentację Pani/Pana interesów ubezpieczeniowych 

przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym m. in. w celu przedstawienia ofert umów 

ubezpieczenia, przygotowania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz mocodawcy oraz 

prowadzenia związanych z tym negocjacji warunków ubezpieczeń, składania wypowiedzeń, 

uzyskiwania od ubezpieczycieli informacji i dokumentów niezbędnych do zawarcia umów 

ubezpieczenia, a wśród nich informacji o szkodowości – podstawą prawną przetwarzania 

jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy ( art 6 ust 1 lit. b RODO); 

2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego 

realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawą prawną przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora polegający na obronie przed 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

3. w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora -podstawą 

prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest 

prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit f 

RODO); 

4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz pracowników) i 

mienia Kancelarii, dotyczy to również monitoringu - z zachowaniem prywatności i godności 

osób podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji 

prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem 

administratora jest prowadzenie zapewnienie bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 



5. w celu oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia możemy przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe zdrowia - podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana 

zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO); 

6. w celu administrowania umowami ubezpieczenia lub umowami gwarancji 

ubezpieczeniowych i ich wykonywania, w tym: przypominania o terminach płatności 

poszczególnych rat, terminach ekspiracji polis, przygotowania oferty ubezpieczeniowej na 

kolejny okres ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez 

Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w każdej 

chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, 

chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub 

Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego 

prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. 

Jesteśmy otwarci na współpracę z wszystkimi przedsiębiorcami, stowarzyszeniami, związkami, 

instytucjami publicznymi, podmiotami finansowo-gospodarczymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność społeczno-gospodarczą. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z 

współpracy z administratorem chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania 

danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o udzieloną przez Panią/Pana zgodę, w 

przypadku cofnięcia zgody Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte chyba, że 

będzie istniała inna podstawa ich przetwarzania. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: 

1. Podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

2. Podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi 

tzn. Towarzystwom Ubezpieczeniowym. 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy np. firmy prawnicze i doradcze, 

informatyczne, księgowe. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 



5. prawo do przenoszenia danych; 

6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych 

osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości wykonania usługi 

pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

W przypadku zgody udzielonej dla potrzeb administrowania umowami ubezpieczenia lub umowami 

gwarancji ubezpieczeniowych i ich wykonywania podanie danych jest dobrowolne i nie wpływanie 

na wykonanie podstawowej usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. 

W przypadku Pani/Pana danych osobowych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób 

zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Wypełniając obowiązek prawny wynikający z art. 32 ust. 1 pkt 1-2 i 5-8 i ust. 2- ustawy z dnia 15 

grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r., poz. 2486 ze zm.) informujemy, iż 

Kancelaria Brokerska MODUS Sp. z o.o.: 

1. wykonuje działalność brokera ubezpieczeniowego pod firmą Kancelaria Brokerska MODUS 

sp. z o.o. adres siedziby: ul. Piaskowa 6/73, 01-067 Warszawa; adres oddziału: ul. 

Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice; 

2. posiada nr wpisu do rejestru Brokerów 00001294/U. Rejestr dostępny jest na stronie 

Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/search/broker. 

 W celu weryfikacji wpisu w rejestrze należy wypełnić wymagane przez formularz pola 

oraz wysłać zapytanie. 

3. za świadczone usługi polegające na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia 

oraz gwarancji ubezpieczeniowych jest wynagradzany w formie prowizji uwzględnionej w 

składce ubezpieczeniowej przez Towarzystwa Ubezpieczeń; 

4. W przypadku zastrzeżeń Państwa co do zakresu świadczonych usług przez KB Modus, 

możecie Państwo wnieść reklamacje, które będą rozpatrywane na zasadach określonych 

poniżej : 

Zasady dotyczące rozpatrywania reklamacji 

1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez 

Kancelarię Brokerską MODUS sp. z o. o. w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną 

ubezpieczeniową. 

2. Przez Klienta rozumie się: 

1. osoby fizyczne będące: ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym, 

uprawnionym z umowy ubezpieczenia oraz osobom fizycznym (poszkodowanym) 

dochodzącym roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

2270 ze zm.); 

2. osoby prawne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej zgodnie z ustawą z 

dnia 15 grudnia 2017 r., o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 ze 

zm.). 

https://rpu.knf.gov.pl/search/broker


3. Przez reklamację rozumie się wystąpienie Klienta zawierające uwagi lub zastrzeżenia 

odnośnie do świadczonych przez Kancelarię Brokerską MODUS sp. z o.o. usług w zakresie 

niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. 

4. Reklamacja może być również złożona przez pełnomocnika działającego w imieniu Klienta. 

5. Reklamację można złożyć: 

1. osobiście w siedzibie oraz w oddziale spółki; 

2. telefonicznie pod numerem telefonu: (46) 834-92-45 

3. pisemnie na adres korespondencyjny: ul. Gałeckiego 14, 96-100 Skierniewice 

4. drogą e-mail na adres: biuro@modusbroker.pl 

6. Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o. o. na żądanie Klienta potwierdza otrzymanie 

reklamacji w uzgodniony z Klientem sposób. 

7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 

30 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji. 

8. W uzasadnionych przypadkach termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 

60 dni. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient zostanie uprzednio poinformowany o 

wystąpieniu okoliczności, które to wymagają dodatkowych ustaleń oraz stanowią przyczynę 

udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie i przewidywanym termin rozpatrzenia 

reklamacji. 

9. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą 

innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta, odpowiedź na reklamację może 

zostać udzielona pocztą elektroniczną. 

10. W zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową, spory mogą być rozstrzygane przez 

sąd powszechny. 

11. Klient będący osobą fizyczną (wskazany w ust. 1 pkt 1) jest uprawniony do podjęcia próby 

zakończenia sporu w ramach przedsądowego postępowania w sprawie rozwiązywania 

sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego (o którym mowa w ustawie o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego). 

12. Ponadto, Klient będący osobą fizyczną (wskazany w ust. 1 pkt 1) jest uprawniony do 

skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez: 

1. Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl); 

2. Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta (www.uokik.gov.pl) – w 

odniesieniu do Klientów, którzy zawarli za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej 

MODUS sp. z o. o. umowę ubezpieczenia jako konsumenci. 

Właściwym organem kontroli dla Kancelaria Brokerska MODUS sp. z o. o. jest Komisja Nadzoru 

Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1. 

Z poważaniem 

Leokadia Trębska 

Prezes Zarządu KB Modus 

 

https://www.rf.gov.pl/


 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Mądry człowiek nie czeka na okazje. 

 


